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THEMATRENDS & INNOVATIES

Dry on Dry opnieuw uitgevonden

-

-

primer met tribo of middels positieve 

-

tool. Eigenlijk was het een redelijk 

met uitdagingen en derhalve minder 

De immense voordelen in tijd- en energie-

besparing, maar ook de prestaties van de 

laklaag maakt het Dry on Dry concept nog 

steeds een erg interessant poedercoatsys-

teem. 

Het lastigste aan het Dry on Dry concept 

was het aanbrengen van de tweede laag, 

te veel oppervlakte spanningen met “terug 

sproei effect” en het wegblazen van het 

poeder in de moeilijkere hoekjes.

Nordson heeft in de praktijk kunnen aan-

tonen, dat deze lastige uitdagingen met de 

HD pomptechniek met Encore pistolen 

verleden tijd zijn. Met de zachte poeder-

wolk kan de operator tot op een paar 

centimeter van het product in de moeilijke 

hoeken spuiten, zonder het weg te blazen. 

De gepatenteerde opladingstechniek van 

de Encore HD pistolen, in combinatie 

met de zachte poederwolk, waarborgen 

een minimale totale energie nodig om het 

minder kans op “terugsproei-effect”. Het 

standaard Encore HD spuitpistool, zon-

der extra accessoires, is voor alle poeders 

geschikt. Een overzicht met de kenmer-

ken en voordelen tussen Venturi en HD 

pomptechniek wordt in bijgaande tabel 

weergegeven.

Verschillende poederleveranciers zijn met 

deze kennis en resultaten hun poeders 

versneld aan het optimaliseren met in-

drukwekkende resultaten!

ENKELE PRAKTIJK- 
ERVARINGEN

Louis van Hool van looncoatbedrijf MFI 

ziet de immense voordelen: “We zien 

steeds meer vragen uit de markt voor een 

3-laags systeem; KTL, primer en een to-

plaag. Onze installatie kan met het Dry on 

Dry concept in één productie rondgang 

deze drie lagen aanbrengen. Eigenlijk bete-

kent dat we zo een verdubbeling van onze 

capaciteit kunnen realiseren met nagenoeg 

gelijk energieverbruik.”

Nordson Benelux

Edwin Beuki
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TENDANCES & INNOVATIONSTHÈME

Nico Smets, Nordson-verdeler aan KMO’s 

in Benelux heeft bij verschillende poe-

derbedrijven het concept in de praktijk 

gebracht. “Imants landbouwmachines laat 

het werk bij het bedrijf Wijcosy coating 

systems lakken.  De zware onderdelen zijn 

met de laser gesneden en hebben scherpe 

randen. Deze scherpe randen zijn vaak het 

beginpunt van corrosie, omdat daar de 

poederlaklaag erg dun wegtrekt. Door al-

leen de randen en het laswerk met een 

Dry on Dry primer poeder te voorzien en 

direct de toplaag aan te brengen is in één 

rondgang een dikkere laag op de randen 

aangebracht. Het poeder laat zelfs een dik-

kere laag op die scherpe randen zien door 

de verschillende vloei-eigenschappen van 

de twee op elkaar afgestemde poeders. 

De intercoathechting is superieur en een 

C5+ klasse wordt ruimschoots behaald, 

wanneer het onderdeel volledige Dry on 

Dry wordt gespoten”.

Nico vervolgt: “Bij Molcon Interwheels was 

waarbij de diepste holtes niet dekkend ge-

kleur en dus een tweede rondgang met 

moffelcyclus nodig was. Door een Dry on 

Dry primer in deze holte te spuiten, komt 

ook hier in één rondgang een totaal egaal 

ogende en dekkend gespoten velg uit de 

oven”.

Edwin Beuk van Nordson wil nog het vol-

gende toevoegen: “Met de praktijkervarin-

gen bij klanten kunnen we aantonen dat 

het Dry on Dry concept dus meerdere 

kosten- en kwaliteit besparende invals-

hoeken kent. Zeker en vast zullen er meer 

slimme toepassingen zijn die het concept, 

de procestijd, het energieverbruik en de 

eindkwaliteit positief beïnvloeden. Wij zijn 

er klaar voor om samen met de poederle-

veranciers het concept verder te optima-

liseren.” 


